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BESLUIT  

 

Hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting volgens de Wet geluidhinder  

Bestemmingsplan Meridiaan 14 - Voormalige Vreekampgarage 

  

De gemeenteraad is voornemens een bestemmingsplan vast te stellen ten behoeve van het 

realiseren van appartementen aan de Meridiaan te Amersfoort. Uit akoestisch onderzoek is gebleken 

dat de voorkeursgrenswaarden worden overschreden. Indien de voorkeursgrenswaarde wordt 

overschreden en de geluidsbelasting redelijkerwijs niet kan worden teruggebracht, kan een 

ontheffing tot een ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting worden verleend, een zogenaamde 

hogere waarde. 

Burgemeester en wethouders hebben vastgesteld dat pand ligt binnen de geluidszones van de 

Meridiaan en de Keerkring.  De Wet geluidhinder schrijft voor dat moet worden onderzocht in 

hoeverre de geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai leidt tot een overschrijding van de 

voorkeursgrenswaarde op de gevels van de toekomstige woningen. Uit akoestisch onderzoek is 

gebleken dat de voorkeursgrenswaarden worden overschreden door de Meridiaan en de Keerkring. 

De geluidsbelasting vanwege de Meridiaan bedraagt ten hoogste 49 dB. De geluidsbelasting vanwege 

de Keerkring bedraagt ten hoogste 52 dB. Het akoestisch onderzoek maakt deel uit van dit besluit. 

Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden en de geluidsbelasting redelijkerwijs niet kan 

worden teruggebracht, kan een ontheffing tot een ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van in 

dit geval 63 dB (wegverkeerslawaai van de Meridiaan) en 63 dB (wegverkeerslawaai van de 

Keerkring), een zogenaamde hogere waarde worden verleend. 

Er is onderzocht of maatregelen kunnen worden getroffen om de geluidsbelasting te reduceren. 

Blijkens het formulier t.b.v. de hogere waarde procedure is dit niet mogelijk (zie bijlage formulier).  

Gelet op het voorgaande besluiten wij de onderstaande hogere waarden vast te stellen. Dit doen wij 

op basis van het bepaalde in artikel 110a van de Wet geluidhinder. 

 

A 

punt 

B 

adres 

C 

post- 

code 

D 

aan-

tal 

E 

hoogte 

F 

hogere 

waarde 

G 

srt 

H 

Lcum 

I 

bron 

Zie 

paragra

af 5 

Meridiaan n.n.b.  Divers 63 VL 70 Meridiaan 

Zie 

paragra

af 5 

Keerkring n.n.b.  Divers 63 VL 70 Keerkring 

 

Namens burgemeester en wethouders van Amersfoort, 

 

J. Weijman 

Afdelingsmanager afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
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Bezwaarmogelijkheid 

Dit besluit treedt in werking op de dag na verzending aan de aanvrager. Bent u het niet eens met 

dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Dit kunt u 

doen door een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan: 

Burgemeester en wethouders van Amersfoort  

Postbus 4000 

3800 EA AMERSFOORT  

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of andere 

belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kunt u de 

voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland vragen om een voorlopige voorziening te 

treffen. U kunt dit doen door een verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan: 

  

 Rechtbank Midden-Nederland 

 Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen 

 Postbus 16005 

 3500 DA UTRECHT 

 

Meer informatie over het maken van bezwaar of het indienen van een verzoek om voorlopige 

voorziening leest u op onze website www.amersfoort.nl/bezwaar. 

 

Bijlagen: 

 Formulier t.b.v. de hogere waarde procedure 

 Akoestisch onderzoek 


